
 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාගවන් බරපතල ආකාරගේ උල්ලංඝණයවීම් තහවුරු 

ගකගරන නිසා ශ්රී ලංකාගව ශේග  ම ශ්ර (hybrid) උසාශේයක් පිහිටුවන ගලස 

ගසයිඩ් ඉල්ලා සිටී. 
 

ජීනීවා හි(16 සැප්තැම්බර් 2015)එක්සත් ජාතීන් ශේසින් ප් රකා යට පත් කරන ලද වාර්තාගවන්* 2002 

හා 2011 අතර කාලගේ    රී ලංකාගව ගැටුගම් ගදපාර්  වය ශේසින්ම යුද අපරාධ සහ මානව වර්ගයාට 

එගරහි අපරාධ ව ගයන් ප්රබලව සැලකිය හැකි ආකාරගේ බරපතල උල්ලංඝනයවීම්  සිදු කර ඇති 

බවට හඳුනා ගගන ඇත. යුක්තිය ඉටු කිරීගම් අත් යව   ය පියවරක් ව ගයන් ජාත් යන්තර 

ශේනි  චයකරුවන්, අභිගවෝදකයන්, නීතිඥයන් හා ශේමර් කයන් ඇතුළත්වන ශේග  ම ශ්   ර උසාශේයක් 

පිහිටුවීමට එම වාර්තාගවන් නිර්ගේ  කරයි.  

 

‘අපගේ ශේමර් න වලින් ඉවක් බවක් නැතිව කරන ලද ගමල් ගවඩි ප්රහාර, නීතිගයන් පරිබාහිරව කරන ලද ශ්නී 
මැරීම්, බලහත්කාරගයන් කරන ලද අතුරුදහන් කිරීම්, වධ හිංසා පැශ්ණවීගම් සහ ලිංගික ප්රච්ඩතත්වය පිිබබ  

කම්පාවට පත් ගකගරන ශේස තර ඇතුළත් ශ්රි ලංකාව තුළ සිදුව ඇති හිහිණු ම මටමටම උල්ලංඝණය කිරීම් සහ 

අපහරණ අපගේ වාර්තාගවන් ගහිබ කරන්ගන්’යැයි මහ ගකොමසාරිස   ගසයිඩ් කීගවය. ‘වතාත් වැදගත්ව සමස තයක් 
ව ගයන් අන්තර්ජාතික ප්රජාගව අවධානයට ලක් ගවන වතාත් බරපතල ආකාරගේ උල්ලංඝණයවීම්’ වාර්තාගවන් 
ගහිබ කරයි.  

ගමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ගන් ශ්රී ලංකාගව බලාගපොගරොත්තු සහගත තත්වයක් පවත්වා ගත හැකි ගේ පාලන 

සන්දර්භයක් තුළයැයි ගසයිඩ් කීගවය. “සැබැශේන්ම මූලික ගවනසක් ස හා වූ ගමම ඓතිහාසික අවස ථාව අත් 

ගනොහැරීම අති ගයන් වැදගත්ය” 

වාර්තාගව ස හන් වන වතාත් බරපතල අපරාධ අතර පහත සදහන් කරු මද ඇතුළත්ය. 

 නීති ශේගරෝධී ශ්නී මැරුම්: 2002 හා 2011 අතර කාලගේ දී ගදපාර්  වයම ශේසින්ම ගමන්ම ආරක්මක 

හමුදාවලට සම්බන්ධ සන්නේධ කණතායම් ශේසින් සිදු කරන ලදැයි සැලගකන නීති ශේගරෝධී ශ්නී මැරුම් 

ගණනාවකි. ශ්රී ලංකාගව ආරක්මක හමුදා සහ ඔවුන්ට සම්බන්ධ සන්නේධ ක්ඩතායම් වලින් ශේන්දිත 

තත්වයට පත් වූවන්යැයි සැලගකන අය අතර ගදමළ ගේ පාලකයන්, මානුෂීය ගස වකයන් 

ජනමාධයගවදීන් හා සාමානය ුරරවැසියන් ගව. ශ්නී මැරුම්වල හඳුනාගත හැකි රටාවක් දැකිය හැකිය. 

නිදණුනක් ව ගයන් ආරක්මක මුරගපොළවල් සහ හමුදා ක වුරු අසළ සහ ගැටුම් අවසානගේ අල්ලා ගත් 

ගහෝ යටත් වූ ගවනත් අය වැනි ුරේගලයන් ආරක්මක හමුදා අත් අතංගුගව සිටිය දී නීතියට පරිබාහිරව මරා 

දැමීම. තශ්ල් ඊළාම් ශේමුක්ති ගකොටි සංශේධානය ද ( LTTE)  ඉවක් බවක් නැතිව මරාගගන මැගරන ගබෝම්බ 
කරුවන්ගේ ප්රහාර එල්ල කිරීගමන්, සහ හිම් ගබෝම්බ ප්රහාර වලින් හා රජගේ නිලධාරින්,  ාස ත්රගවදීන් 
හා ශේරුේධ මත දරන ගදමළ ගේ පාලකයන් ඇතුළු ුරේගලයින් ඝාතනය ගමන්ම ගදමළ, මුස ලිම් හා 
සිංහල සාමානය වැසියන් නීති ශේගරෝධීව ඝාතනය කළ බවද වාර්තාගව.  



 ලිංගික හා ස ත්රී ුරරුම භාවය පදනම් ප්රච්ඩතත්වය: ශේමර් නගේ දී ඔවුන් කම්පාවට පත් කළ ගසොයා 

ගැනීමක් වූගේ රැ වුම්කරුවන්ට එගරහිව ශ්රී ලංකාගව ආරක්මක හමුදා ශේසින් සිදු කරන ලද අති ගයන් 

කුරිරු ආකාරගේ ලිංගික ප්රච්ඩතත්වයයි.  එම ශේන්දිතයන් අතර ගැහැනුන් ගමන්ම ශ්නිණුන්ද ගව. සම්මුඛ 

සාකච්ඡා කරන ලද ලිංගික ප්රඡ්ඩතත්වයට ලක් වූ ශේන්දිතයන් 30 කගේ කම්පාවට පත් ගකගරන 

සාක්ෂිවලින් ගපනි යන්ගන් ලිංගික ප්රඡ්ඩතත්වය පිිබබ  සිේධීන් හුදකලා ක්රියා ගනොව සිතාමතාම වද හිංසා 

පැශ්ණවීගම් දී අනුගමනය කරන සමාන රටාවක සහ සමාන ක්රම ගයොදා ගැනීගම් ප්රතිපත්තිගේ ගකොටසකි 

යන්නයි. එම වාර්තාගව, ප්ර  න කිරීගම් අවස ථාගව දි සිදු කරනලද  ලිංගික වද හිංසා සහ ගබොගහෝ ශේට 
ප්ර  න කිරීම් සිදු ගනොවන අවස ථාවලදි සිදු වූ බව ගපගනන ූෂමණය කිරීම් රටාවන්ද ස හන් ගව. ගැටුම් 

පැවති සමගේ හා ඉන් පණුව ශේශේධ ආරක්මක හමුදා ශේසින් රැ වුම් මධයස ථාන ගණනාවක දී ලිංගික වධ 

හිංසා සිදු කර ඇත. සන්නේධ ගැටුමට අදාල කාලගේ දි සිදු කරන ලදැයි සැලගකන ලිංගික ප්රච්ඩතත්වය 

පිිබබ  සිේධීන් එකක් ගහෝ සම්බන්ධගයන් නීතිගයන් වැරදිකරුවන් කර නැත. 

 
 බලහත්කාරගයන් සිදු කරන ලද අතුරුදහන් කිරීම් : එල්ටීටීඊය සමග පැවති වසර 26 ක ගැටුම් කාල 

සීමාගව දී ගමන්ම ද ක ගණනාවක් තුළ ශ්රී ලංකාගව දස දහස  ගණනාවක් බලහත් කාරගයන් අතුරු දහන් 

කිරීම් සිදුව ඇත. බලහත්කාරගයන් සිදු කරන ලද අතුරුදහන් කිරීම් සාමානය ජනතාවට එගරහිව ුරළුල්ව 

සහ ක්රමානුූලලව සිදු කරන ලද ප්රහාරයන් බවට ශේ  වාස කිරීමට සාධාරණ ගහ තු පවතී. ශේග  මගයන්ම 

යුේධගේ අවසාන කාල සීමාගව දී භාර වූ ුරේගලයන් ශේ ාල සංඛයාවක් අතුරුදහන්ව ඇති බවටත් ඔවුන් 

ගැන ගතොරතුරු නැති බවටත් ශේ  වාස කිරීමට සාධාරණ ගහ තු පවති. ගැටුම හා සෘජු සම්බන්ධයක් නැති 

ගවනත් ගබොගහෝ ගදගනක් “ණුදු වෑන්” වලින් පැහැර ගගන ගගොස  අතුරුදහන් කර ඇත.  
 

 වධ හිංසා සහ ගවනත් ආකාරගේ කුරිරු අමානුෂික ගහෝ අවමන් සහගත සැලකීම්: ශ්රී ලංකාගව ආරක්මක 

හමුදා ගමම වාර්තාගවන් ආවරණය වන ද කය ුරරාත් ශේග  මගයන්ම ගැටුම් අවසන් වූ වහාමත් ුරළුල් 

ගලස කුරිරු වධ හිංසා පමුණවා ඇත. ගපොදුගව ගයොදා ගත් සමහර මධයස ථාන වල කාමර තුළ වධ හිංසා 

පැශ්ණවීගම් උපකරණ සශේ කර තිහිණ. ඉන් පැහැදිලි වන්ගන් වධ හිංසා පැශ්ණවීගම් සිතා මතාම සහ  සිදු 
කළ ක්රමානුූලල ස වභාවයයි. ගමම කාමරවල යකත ගපොළු සහ පහර දීමට ගයොදා ගත් ගපොළු වතුගර් 
ගිල්වීමට ගයොදා ගත් බැරල් සහ ශේන්දිතයන් එල්ලා තැබීමට කුතා ගරෝද වැනි ගේ තිහිණ. සම්මුඛ 

සාකච්ඡාවට පැශ්ණි ශේන්දිතගයෝ ගමම කාමරවල හිත්තිවල ගහෝ හිම තැවරි ගල් පැල්ලම් දුටු බවත් තමන් 

ලක් වූ වධ හිංසා ශේස තරාත්මකවත් පැහැදිලි කළහ.  

 
 ළමයින් හමුදාවට බ වා ගැනීම සහ ඔවුන් සටන්වලට ගයොදා ගැනීම ගමන්ම වැඩි හිටියන් පැහැර ගගන 

යෑම සහ බලහත් කාරගයන් හමුදාවට බ වා ගැනීම: ගැටුගම් අවසාන කාල සිමාගව දී එල්ටීටීඊය ශේසින් 

බලහත්කාරගයන් හමුදාවට බදවා ගැනීමට වැඩිහිටියන් පැහැර ගගන යෑගම් රටාව උග්ර වූ බවට ගතොරතුරු 

පවතී. එල්ටිටීඊය ශේසින් සහ 2004 දී එල්ටීටීඊගයන් හිඳී ගගොස  රජය හා එක් වූ කරුණා ගේ සන්නේධ 

ක්ඩතායම ශේසින් ළමයින් ුරළුල් ව ගයන් හමුදාවට බ වා ගැනීමත් ඔවුන් සටනට ගයොදා ගැනීමත් 

ගල්ඛන ගත කර ඇත. ගබොගහෝශේට නිගවස , පාසල් පන්සල් ගහෝ මුර කගපොළු වලදී බලහත් කාරගයන් 
බ වා ගන්නා ළමයින් මූලික ුරහු මවකින් පණුව සටන් ගපරමුණට යවා ඇත. ගබොගහෝ වාර්තා අනුව 

ගැටුගම් අවසාන මාස කිපගේ දී එල්ටීටීඊය වයස අවුරැදු 15 ට අඩු ළමයින් වැඩි වැඩිගයන් බදවා ගගන 

ඇත. ගමම සිේධීන් අධිකරණයකදී තහවුරු වුවගහොත් යුද අපරාධ ගලස සැලකිය හැකිය.  

 
 සාමානය ජනතාවට සහ ගපොදු ස ථාන වලට ප්රහාර එල්ල කිරීම: යුේධගේ අවසාන අවදිගේ දි සිදු කරන ලද 

ගබොගහෝ ප්රහාර සටන් කිරීම පිිබබ  අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතිගේ මූලධර්ම වලට, ශේග  මගයන්ම ගවනස  
ගකොට හැදින ගැනීගම් මූලධර්මවලට අනුූලල ගනොවු බවට ශේ  වාස කිරීමට සාධාරණ ගහ තු පවතී. රජය 



ශේසින්ම ‘සටන් මුක්ත කලාප” (No Fire Zones ) ගලස ප්රකා යට පත් කළ එල්ටිටීඊගේ පාලනය යටගත් 

පැවති අධික ජන ගහණගයන් යුත් ප්රගේ වල මානුෂීය පහණුකම්වලට සහ ගරෝහල් වලට රජගේ හමුදා 

දිගින් දිගටම ගමල් ප්රහාර එල්ල කළ බව වාර්තාගව සදහන් ගව. ගපොදු ස ථානවලට සහහගහෝ ගැටුම්වලට 

සෘජු සම්බන්ධයක් නැති සාමානය ජනතාවට එගරහිව ප්රහාර එල්ල කිරීම අන්තර්ජාතික මානුෂිය නිතිය 

බරපතල උල්ලංඝණය කිරීමක් වන අතර යුද අපරාධ ගස  සැලකිය හැකිය. ගැටුම්වලට ගකිබන්ම 

සම්බන්ධ එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් වැඩි ව ගයන්ම සිශේල් ජනතාව සිටින ප්රගේ වල සිටීම සහ ගැටුම් පවතින 

ප්රගේ වල රැඳී සිටීමට සිශේල් ජනතාවට බල කිරීගම් එල්ටීටීඊ ප්රතිපත්තිය ද අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතිය 

උල්ලංඝණය කිරීමක් ශේය හැකිය. අන්තර්ජාතික මානුෂීය නිතියට රජයන් ගරු කිරීම  ශේරුේධ පාර්  වගේ 

හැසිරීම මත ර ා ගනොපවතින අතර එය ශේරුේධ පාර්  වගේ හැසිරිම මත තීරණය වන්නක් ගනොගව. 

 
 මානුෂීය ආධාර වැළැක්වීම: රජය මානුෂීය ආධාර කටයුතුවල ගයගදන ුරේගලයන් ගේ එහා ගමහා යෑගම් 

නිදහස සහ එහි වැත කටයුතු පිිබබ ව සීමාවන් පැනවීමට ඇති බවටත් උතුරු පළාගත් වන්නියට 

ප්රමාණවත් ආහාර ආධාර සහ ෛවදයාධාර ලබා දීම සිතාමතාම බාධා කළ බව ශේ  වාස කිරීමට සාධාරණ 

ගහ තු පවතී. එය සාමානය ජනතාව කුස ගින්ගන් තබා ගැනීම යුේධගේම ගකොටසක් ගලස ගයොදා ගැනීමක් 

ශේය හැකිය. එවැනි ක්රියා අධිකරණකදී තහවුරු වුව ගහොත් යුද අපරාධ ව ගයන් සැලකිය හැකිය.  

 
 ශේවෘත ගනොවු ක වුරුවල අභයන්තරව අවතැන් වු ුරේගලයන් රැ වීම: එල්ටීටීඊගේ හිටුර සටන්කරුවන් 

සාමානය ජනතාව ගගන් ගවන් කිරීම සදහා කරන ලද පරික්මා කිරිගම් ක්රියාවලිය අන්තර්ජාතික ප්රශ්තීන් 

සැපිරීමට අගපොගහොසත් වූ අතර නරක ගලස සැලකීම සහ අපහරණය පහණු කරවීය. ශේවෘත ගනොවු 

අභයන්තරව අවතැන් වුවන්ගේ ක වුරුවල පැවති තත්වය ගස ඛය, හා ජලය හා සනීපාරක්මාවට ඇති 

අයිතිය ඇතුළත් මානව අයිතිවාසිකම් ගණනාවක් උල්ලංගනය කිරීමකි. 300,000 පමණ වන අභයන්තර 

අවතැන් වූවන් අන්තර්ජාතික නීතිය අනුව පිළිගත් කාලසීමාවට වඩා කඳවුරුවල රඳවා ගැනීම ඔවුන්ගේ 

නිදහස අහිමි කිරීමකි. අභයන්තරව අවතැන් වුවන් ඔවුන්ගේ ගදමළ වාර්ගිකත්වය නිසා සැක කරුවන් 

ගලස සලකන ලද බවටත් ර වා ගත් බවටත් ශේ  වාස කිරීමට සාධාරණ ගහ තු පවතී. ගමය ගවනස  ගකොට 

සැලකිගම් සහ පීතාවට පත් කිරීගම් මානුෂිකත්වයට එගරහි අපරාධයක් ගලස සැලකිය හැකිය. 

 

වසර ගණනාවක් තිස ගස  කරන ලද ප්රතික්ගම ප කිරීම් සහ සැවවීම්, කඩිනගමන් ශේමර් නය කිරීමට 

අගපොගහොසත්වීම්, අතර මග නතර කරන ලද ශේමර් න සහ යුක්තිය ඉල්ලා සිටි ශේන්දිතයන්ගේ පවුල්වලට සහ 
අගනකුත් අයගගන් පිබගැනීම් පිිබබ ව ගතොරතුරැ වාර්තාගව සදහන් ගව.  

යුක්තිය ලබා දිමට පවත්වන ලද ගේශීය ශේමර් න ගණනාවක්ම නැවත නැවත් අසාර්ථකවීම නිසා ශේන්දිතයන් තුළ, 
ශේග  මගයන්ම “ උල්ලංඝනය කිරීම් සහ අපරාධ සම්බන්ධගයන් වගකිව යුතු වුහයන් ගබොගහොමයක් තවමත්   
ආකාරගයන්ම පැවතීම” නිසා සැකය, ගකෝපය හා අශේ  වාසය පවතින බව එහි ස හන් ගව. ශේග  මගයන්ම යුද 
හමුදාව ගහෝ ආරක්මක බලකා සම්බන්ධගයන් වන ශේට ගමම අපරාධ ශේසඳීගම් පේධති දුර්වලතාවයක් පවතින බවද 

වාර්තාගව සදහන් ගව. “ රජගේ නිලධාරීන් සම්බන්ධගයන් මානව අයිතිවාසිකම් නඩු පැවරීමට උත්සාහ කළ 
අධිකරණ සහ අගනකුත් වෘත්තිකයන්ට ගකගර් එල්ල වූ පලිගැනීම්” ද එහි ශේස තර ගකගර්.  

“ගේශිය ක්රියාවලියක් තුිබන් වගවීමක් ලබා දිමට නව ආ්ඩඩුගව ඇති කැපවීමට ප්ර ංසා කළ යුතුය. .... එගහත් 

අවාසනාවන්ත යථාර්ථය වන්ගන් ශ්රී ලංකාගව අපරාධ අධිකරණ පේධතිය තවමත් ඊට දාදානම් ගනොවීමයි” 
වාර්තාව ස හන් කරයි. “පළමු සහ වැදගත්ම කරුණ වන්ගන් ශේන්දිතයන් සහ සාක්ෂි කරුවන් රැක ගැනීගම් 

ශේ  වාස කටයුතු ක්රමයක් ගනොශේමය. ගදවැනිව ගමවැනි පරිමානයකින් යුත් අන්තර්ජාතික අපරාධ සම්බන්ධගයන් 



ක්රියා කිරීමට ශ්රී ලංකාගව ගේශිය නීති රාමුව ප්රමාණවත් ගනොශේමය. තුන්වැනි අභිගයෝගය වන්ගන් ශ්රී ලංකාගව 

ආරක්මක අං ය සහ අධිකරණ පේධතිය ද ක ගණනාවක් පැවති හදිසි තත්වය, ගැටුම් හා දඩුවම් ගනොලැබ සිටීම 
නිසා ශේකෘතිවීම් වලට සහ ූෂමණයට ලක්ව ඇති ප්රමාණයයි.” 

ගමම වසගර් ජනවාරි මාසගේ සිට ජනාධිපති ෛමත්රිපාල සිරිගස නගේ නව රජගයන් ගනු ලැ ස සාධනීය පියවර ගැන 

සතුට පළ කරන මහ ගකොමසාරිස වරයා පවසන්ගන් එගහත් ශ්රී ලංකාව ද ක ගණනාවක් තිස ගස  මානව 

අයිතිවාසිකම් ඛාදනයකට ලක්ව තිබී ගමන් පණුව ගැඹුරට කි ා බැස ඇති මර්දනකාරී වුහයන් සහ ආයතනික 

සංස කෘතිය ඉවත් කිරීමට පියවර ගත යුතුය”යන්නයි. 

තවද “ගමය එක වරම සිදු වන්නක් ගනොගව. ගමම කාර්ගේ බරපතලකම කිසිගවකු අඩුගවන් තක්ගස රු කල යුතු 
ගනොගව”යැයි ද ඔහු කිගවය. “ආ්ඩඩුව නව පිටුවක් ගපරළීමටත් බලහත් කාරගයන් සිදු කරන අතුරුදහන් කිරීම් 

වැනි භාශේතා අවසන් කිරීමටත්  ගපොගරොන්දු වුවත් මුක්තිය ඉවත් කිරීමට අගපොගහොසත්ශේමත් එවැනි අපහරණ 

නැවත සිදු කිරීමට ඉත සැලගසන පේධති ප්ර  න ඉවත් කිරිමටත් ආ්ඩඩු අසමත්වීගමන් අව ය ශේටක ‘ණුදු වෑන්’ 
නැවත ක්රියාත්මක කිරීගම් අවස ථා ගණනාවක් අප ශ්රී ලංකා ඉතිහාසගේ දැක ඇත.  දඩුවම් ගනොකිරීගම් ුරරුේද 

සදහටම ඉවත් කිරීගම් ණුශේග  ෂී අවස ථාව ශ්රී ලංකාව ග්රහණය කර ගත යුතුය. ඉන් අදහස  වන්ගන් ආයතන සහ 

නිලධාරීන් ක්රියාත්මක වන ආකාරගේ මුල සහ අග ගවනසකි.” 

 පණුගිය වසර 30 තිස ගස  සිදු වු මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීම් ශේමසීමට හා  වා නැවත සිදුශේම 

වැළැක්ශේමට සංක්රාමීය යුක්ති ප්රතිපත්තියක් වර්ධනය කිරීමට පියවර ගණනාවක් වාර්තාගවන් නිර්ගේ  කරයි.  

“ගමම වාර්තාව සම්පූර්ණගයන්ම ප්රතික්ගම ප කිරීගම් සිට පිිබගැනිම සහ ගවනසක් ඇති කිරීමට නිර්මාණාත්මකව 

සම්බන්ධවීම දක්වා වූ අවස ථාවක්” ගස  දකින ගලස මහ ගකොමසාරිස  සියලු ප්රජාවන්ගගන්, තයස ගපෝරාව ඇතුළු 
සමාජගේ සියලු ගකොටස  වලින් ඉල්ලා සිටී. 

“වසර ගනනාවක් තිස ගස  සිමාවකින් ගතොරව මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයවීම් සහ ආයතනගත දඩුවම් 
ගනොලැබ සිටීගමන් පණුව ගදපාර්  වගේම ශේන්දිතයන්ගේ දුක් ගවදනා ගැඹුරුවී ඔඩු දුවා ඇතැයි ගසයිඩ් කියයි.” 

ඔවුන්ගේ දුක් ගවදනා ගැඹුගරන්ම විසඳීමට පියවර ගනොගගන  වා දිගටම පැවතුණ ගහොත් එම ගවදනා තව තවත් 

උග්රවී ප්රතිසන්ධානයට බාධාවක් වනු ඇත. වතාත්ම හානිකර වන්ගන්  වා තවත් ගැටුම් ඇතිවීගම් බීජයන්වීගම් 

අනතුරයි.” 

“ ශ්රී ලාාංකීය ජන සමාජගේ ුරළුල් ගකොටස  තුළ රාජය අධිකාරීන් සහ ආයතන ගකගර් ඇති අවිශ්වාසගේ ප්රමාණය 

අඩුගවන් තක්ගස රු කළ යුතු ගනොගව”යැයි මහ ගකොමසාරිස  කියයි. ජාතයන්තර ශේන්  චයකරුවන්, 
අභිගචෝදකයන්, නීතිඥයන් සහ ශේමර් කයන් ඇතුළත් ශ්ර අධිකරණයක් පිහිටුශේම අතයාව ය වන්ගන් ගමම 

කාරණය නිසාය. සම්පූර්ණගයන්ම ගේශීය අධිකරණ ක්රියාවලියකින් ද ක ගණනාවක් තිස ගස  ඇති වූ උල්ලංඝනය 

කිරීම්, අවභාශේතා සහ කතවූ ගපොගරොන්දු වලින් ඇති වූ ුරළුල් සහ ගහ තු යුක්ති කළ හැකි සැක ඉවත් කිරීගම් 
අවස ථාවක් නැත.”  

“ජනතාවගේ ශේ  වාසය දිනා ගැනීම ස හා ගේශීය අපරාධ අධිකරණ පේධතිය  ක්තිමත් ගකොට ප්රතිග ෝධනය කළ 

යුතුය. වසර ගණනාවක් ගතවන එම ක්රියාවලිය ශේග  ම මිශ්ර උසාශේයට සමාන්තරව ස ථාපනය කළ යුතු අතර එය 

ශේග  ම ශ්ර උසාශේය ගවනුවට පිහිටුවීමක් ගනොශේය යුතුය. ඇත්ගතන්ම එවැනි උසාශේයක් ශ්රී ලංකාව යුක්තිය ඉටු 

කිරීගම් නව මාවතකට ගයොමු කිරීමට අව ය ප්රතිග ෝධන වලට උත්ගත්ජනයක් වනු ඇත.   සමගම මහජන 

ශේ  වාසයද ගගොත නැගගනු ඇත.”  

 



එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සලය පණුගිය වසගර් දී 2002- 2011 කාල සීමාගව ශ්රී ලංකාගව 

ගදපාර්  වය ශේසින්ම කරන ලදැයි පවසන බරපතල උල්ලංඝනය කිරීම් සහ මානව අයිතිවාසිකම් අපහරණ සහ   

සම්බන්ධ අපරාධ පිිබබදව ුරළුල් ශේමර් නයක් පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් මහ 

ගකොමසාරිස  වරයාගේ කාර්යාලයට බලය පැවරුගවය. ගමම ශේමර් න වාර්තාව පදනම්ව ඇත්ගත් ඇසින් දුටුවන්ගේ 

සාක්ෂි, ශේන්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සමග කරන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡා, අධිකරණ ෛවදය සහ හමුදා 

ශේග  මඥයන් ශේසින් ශේ  ගල්මණය කරන ලද චන්ද්රිකා ඡායාප ප ඇතුළත් වීඩිගයෝ පට සහ ඡායාප ප, (  
ගබොගහොමයක් මීට ගපර ප්රසිේධ කර ගනොතිහිණ.) සහ ලිිතත ප්රකා  සහ ඉදිරිපත් කිරීම් 3000 ක් පමණ සහ කලින් 

ප්රකා යට පත් ගනොකළ වාර්තා ඇතුළත් ුරළුල් ලිපි ගල්ඛන ශේමර් න ඇණුගරනි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව 

අයිතිවාසිකම් මහ ගකොමසාරිස  වරයාගේ කාර්යාලගේ ශේමර් න ක්ඩතායමට ශ්රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට අවසර ලබා 

දුන්ගන් නැති අතර කලින් පැවති රජය තර්ජනය කිරීම්, හිය වැේදීම් සහ ශේග  මගයන්ම රගටම උතුගර් ජනතාව 
ශේමර් නයට සහගයෝගය දැක්වීම වැළැක්වීමට ගසෝදිසිගයන් සිටීම ඇතුළත් ගවනත් බාධා කිරීම්වලට ලක් ශේය. 

 

*ගමම වාර්තාව එකිගනකට සම්බන්ධ ගකොටස  ගදකකට ගබදා ඇත.  

1) ප්රති සන්ධානය ප්රවර්ධනය කිරීම, වගවීම සහ මානව අයිතිවාසිකම් පිිබබ  එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව 
අයිතිවාසිකම් පිිබබ  මහ ගකොමසාරිස ගේ කාර්යාලගේ සශේස තරාත්මක වාර්තාව. (A/HRC/30/61); 

2) ඊට සම්බන්ධ ශ්රී ලංකාව පිිබබ  OHCHR ශේමර් න වාර්තාව (A/HRC/30/CRP.2) 

ගකොටස  ගදකම ගමන්ම ගකොරතුරු පත්රිකා සහ ශේමර් නයට අදාල ගවනත් කරු ම ගමම ගව අ අතශේයට පිශේස ලබා 

ගත හැකිය: weblink http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx 

වැඩි ගතොරතුරැ ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න: ජිනිවා: Rupert Colville ( +41 22 917 9711/ rcolville@ohchr.org ) 

or Pam O’Toole (+41 79 752 0480/mediaconsultant@ohchr.org)  

ගකොළඹ: Ravina Shamdasani (+41 79 201 0115 or +94 77 448 1925/ rshamdasani@ohchr.org 
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